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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 2016. gadā uzsāk savu 27. mācību gadu. Tā 1990. gadā tika dibināta kā skola ar eksperimentālu raksturu, 
lai tradicionālās padomju skolas vietā piedāvātu jaunas darba formas un metodes. Līdz ar Spīdolas skolas ideju skolas darba  process tika 
papildināts ar dažādiem savai skolai raksturīgiem pasākumiem un simboliem, kuru veidošanos noteica gan Spīdolas vārds un literārā tēla 
raksturs un simboliskā nozīme, gan Latvijas atmodas laika vēsture un ideāli, gan pēcpadomju laika izglītības jaunievedumi. Viens no skolas 
uzdevumiem ir uzturēt un attīstīt atmodas laika vērtības un tradīcijas. 

Uz 2016.gada 1.septembri skolā mācās 494 skolēni no 7. līdz 12. klasei un jau no 7.klases skolēni izvēlas apgūt vienu no trim skolā 
piedāvātajiem izglītības virzieniem: komerczinību, sociālo zinību vai vides zinību virzienu, kas tiek realizēti izmantojot interešu izglītību, 
mācību un ārpusstundu pasākumus. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai ar pašvaldības atbalstu tiek piedāvāta daudzveidīga 
interešu izglītība un mērķtiecīgas fakultatīvās nodarbības. Izveidota sistēma skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanai un karjeras izglītībai. 
Skolā norit mērķtiecīgs darbs ar katru skolēnu, ko apliecina augstie sasniegumi olimpiādēs, konkursos un centralizētajos eksāmenos, visi 
skolēni saņēmuši atestātus par vidējo izglītību.  Skola valstī pazīstama ar savām patriotiskām tradīcijām, brīvo, radošo un demokrātisko 
gaisotni un skolēnu daudzveidīgo aktivitāti. Jau kopš dibināšanas skolai ir reģionāls raksturs. Kopš 2001. gada skola atrodas pielāgotās telpās 
bijušās komunistiskās partijas komitejas ēkā Jelgavas centrā. Sporta nodarbības notiek mūsdienīgā Jelgavas Sporta hallē. Skolas 
mākslinieciskās pašdarbības atskaites koncerti, mākslas izstādes un svētki sadarbībā ar aģentūru „Kultūra” tiek organizēti Jelgavas kultūras 
nama moderni aprīkotās telpās. 

1.1. Izglītības programmas, izglītojamo skaits tajās 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 2016./2017.mācību gadā sekmīgi īsteno 4 licencētas izglītības programmas: 

Licences 
Nr. 

Kods 
Izglītības programma  

Izglītojamo 
skaits 
2014./2015. 

Izglītojamo 
skaits 
2015./2016. 

Izglītojamo 
skaits 
2016./2017. 

V-2506 23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programma 261 260 267 

V-2883 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programma 

66 74 82 

V-2884 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
programma 

42 60 65 

V-2885 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 
programma (komerczinības) 

87 86 80 

 
1.2. Izglītojamo skaits Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā 2015./2016. uzsākot 2016./2017.m.g. 

 7.klasēs 8.klasēs 9.klasēs Pamatskolā 10.klasēs 11.klasēs 12.klasēs Vidusskolā Skolā kopumā 

2015./2016.m.g. 84 88 88 260 82 74 64 220 480 

2016./2017.m.g. 90 90 87 267 81 73 73 227 494 
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1.3. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 2016./17.mācību gadā. 

 

Skolā strādā 3 bibliotekāri, Sociālais pedagogs, pedagogs – 
karjeras konsultants, māsa, 19 tehniskie darbinieki. 11 pedagogi 
strādā blakusdarbā, 4 ir mācību grāmatu autori, 8 skolotāji 
darbojas kā  IZM ISEC ārštata metodiķi, piedaloties gan CE 
sastādīšanā, gan vērtēšanā.  
Vidējais pedagogu vecums ir 45,8 gadi. Lielākai daļai pedagogu 
darba stāžs ir virs 20 gadiem. Skolā pēdējos gados sāk ienākt 
jauni pedagoģiskie darbinieki, no tiem trīs ir skolas absolventi, trīs 
Iespējamās misijas skolotāji. Skola sadarbojas ar pedagoģiskajām 
augstskolām, pieņemot praksē dažādu mācību priekšmetu 
pedagoģijas studentus. Skolotāji regulāri paaugstina savu 
profesionālo meistarību tālākizglītības kursos, semināros un 
piedaloties izglītojošos valsts un starptautiskos projektos. Skolā 
darbojas metodiskā padome un skolotāji četrās metodiskajās 
komisijās (turpmāk tekstā katedrās). 62% pedagogu ir ieguvuši 
kvalitātes pakāpes. 

 

Kvalitātes pakāpes kopā 1. 2. 3. 4. 5. 

Pedagogu skaits 31 1 3 15 8 4 

 

 Kopā 
Augstākā 
pedagoģiskā 
izglītība 

Cita 
augstākā 
izglītība 

Vidējā/ vidējā profesionālā 
izglītība (iegūst augstāko 
ped. izglītību) 

Mācās 
doktorantūrā  

Maģistri 
Mācās 
maģistrantūrā 

Skolā kopumā 49 39 10 0 0 34 0 

Administrācija 5 5 0 0 0 5 0 

7.-9.klašu skolotāji 21 16 5 0 0 14 0 

10.-12.klašu skolotāji 26 21 5 0 0 17 0 

Interešu izglītības skolotāji 4 3 1 0 0 3 0 
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1.4. Skolas budžeta nodrošinājums 2014., 2015., 2016.gados. 

 2014.g. 2015.g. 2016. g. 

 EUR 
760468 
458833 
293524 
8111 
0 

EUR 
783515 
497915 
263482 
7986 
10738 

EUR 
643702 
354935 
280502 
8265 
8300 

Tāmes kopsumma 

Valsts budžets 

Pašvaldības budžets 

Maksas pakalpojumi 

Projekti 

 
 

1.5. Interešu izglītības un individuālo grupu nodarbību piedāvājums 2016./2017.m.g. 

 
Programma Kolektīvu 

skaits 
Dalībnieku skaits 

Kultūrizglītības programma 5 108 

 dejas māksla 1 18 

        mūzika 2 55 

        teātra māksla 1 20 

        vizuālā un lietišķā māksla 1 15 

 
1.6. Izglītības virzienu (komerczinību, sociālo zinību, vides zinību) un karjeras izglītības realizācija pamatskolā 
 
Lai apzinātu un attīstītu skolēnu īpašās spējas, jau iestājoties skolā 7.klasē, skolēniem tiek piedāvāti trīs atšķirīgi izglītības virzieni: 
komerczinību, sociālo zinību vai vides zinību virziens, kas tiek realizēti ar fakultatīvu un interešu izglītības piedāvājumu un sasaistīti gan ar 
skolēnu radošo un pētniecisko darbību, gan karjeras izglītību, gan ārpusstundu aktivitātēm. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, tas palīdz 
skolēniem izvēlēties piemērotāko vispārējās vai profesionālās izglītības programmu vidusskolā un nākotnes profesiju. 
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Interešu izglītības vai fakultatīva nodarbība 7k 7s 7v 8 k 8s 8v 9k 9s 9v 

Mazā biznesa skola          

Vides skola          
Estētikas skola           

Informācijprasmes un pētnieciskā darbība /eksperiments           

Karjeras izvēle          

Skolas vēsture un tradīcijas          

 
 
1.7.  Sociālās vides raksturojums 

 
Spīdolas ģimnāzijai jau kopš tās dibināšanas ir reģionāls raksturs, jo tradicionāli viena trešdaļa skolēnu nākuši no citām pašvaldībām.  
Pēc tautību sadalījuma skola ir daudznacionāla kopā pārstāvot 7 tautības, no tiem latvieši – 465, baltkrievi – 1, krievi – 20, lietuvieši – 2, poļi 
– 1, ukraiņi – 1, vācieši – 2. Sociālais pedagogs katru gadu apkopo skolā pieejamos datus, lai izveidotu skolēnu sociālo portretu. Ģimnāzijā 
veiksmīgi adaptējas skolēni, kas absolvējuši mazākumtautību pamatskolas vai internātpamatskolu. 
 

Skolas skolēnu sociālais portrets  
 
Skolā ir salīdzinoši daudz daudzbērnu ģimeņu, kas atvieglo adaptācijas periodu skolā, kā arī ir ļoti labs pamats veidojot savstarpējās attiecības 
un risinot konfliktsituācijas. Ar katru gadu pieaug ģimenes, kurās kāds no vecākiem ir devies uz ārzemēm un šķirtās ģimenes. Jelgavas sociālo 
lietu pārvalde 2015./2016. mācību gada vidū sadarbībā ar Jelgavas domi sāka finansēt brīvpusdienas arī daudzbērnu ģimenēm un  38 
ģimenes šo iespēju arī izmantoja.  
 

  Skaits 

Maznodrošinātās ģimenes 1 

Bāreņi 0 

Aizbildnībā esošie bērni 11 

Nepilnas ģimenes 107 

Daudzbērnu ģimenes 44 

Piešķirtas brīvpusdienas 38 

Vecāki strādā ārzemēs 16 

Apmeklē psihologu 10 
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Skolēnu iesaistīšanās nodarbinātībā 

 2014./2015. mācību gads 2015./2016 mācību gads 

13. – 14. gadīgie 30 30 

15. gadīgie  26 31 

 
 Katru gadu Jelgavas Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības institūcijām organizē skolēnu nodarbinātības programmu, kurā aktīvi 
iesaistās mūsu skolas skolēni vecumā no 13.-17. gadiem. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar labiekārtošanas darbiem un pirmskolas izglītības 
aukļu palīgu amatiem. Pārrunājot ar viņiem iegūto pieredzi, tika secināts, ka skolēni ļoti augstu novērtē doto iespēju, jo ļoti daudzām ģimenēm 
bērnu nopelnītā nauda atvieglo individuālo mācību līdzekļu un apģērba iegādi.   
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2. Skolas darbības pamatmērķi 
 
1. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas galvenais mērķis ir sekmēt skolēnu izaugsmi par garīgi bagātām, fiziski veselām, radošām un sociāli aktīvām 

personībām, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos un ir motivētas mūžizglītībai. 
2. Ģimnāzijas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu izglītojamajiem valsts vispārējās pamatizglītības 

otrā posma un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 
3. Ģimnāzijas galvenie uzdevumi: 

3.1. pamatskolas klasēs īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu 
sasniegšanu, sagatavot izglītojamos tālākai izglītībai vidusskolā, ģimnāzijā vai citās profesionālās vidējās mācību iestādēs; 

3.2. nodrošināt vispārējās vidējās izglītības kvalitatīvas apguves iespējas, sagatavojot ģimnāzijas beidzējus augstākās izglītības 
iegūšanai Latvijas augstskolās, kā arī ārvalstu augstskolās; 

3.3. rūpēties par izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, organizējot mācību režīmu saskaņā ar noteiktajām sanitāri 
higiēnisko normu prasībām; 

3.4. veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesa un mācību satura apguves jomā, izvēloties optimālas darba 
metodes un formas, modernās informācijas tehnoloģijas; 

3.5. veikt metodisko darbu un pedagogu tālākizglītošanu; 
3.6. sekmēt izglītojamo individuālo spēju un interešu pilnveidi un tālāko attīstību, veidojot ārpusstundu un audzināšanas darba sistēmu; 
3.7. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

apguvi; 
3.8. sadarboties sistemātiski un racionāli, atbilstoši finansiālām iespējām, pilnveidot ģimnāzijas materiāli tehnisko bāzi. 
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2.1. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 

 
2.1.1. Pamatjoma „MĀCĪBU SATURS” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Skolēnu interesēm un reālajam dzīves pieprasījumam atbilstošu skolas izglītības programmu realizēšana un pilnveidošana.  

 Kvalitatīvi īstenot, analizēt un pilnveidot vispārizglītojošās un sociālā virziena programmas saturu,  

 Skolotājus mudināt iesaistīties valsts mēroga izglītības satura pilnveides un kvalitātes novērtēšanas projektos. 
 
Paveikts: 

1. Pedagoģiskājā padomē izvērtētas, analizētas, pilnveidotas un licencētas vispārējās vidējās izglītības programmas 3 virzienos. 
2. Radošā un pētnieciskā darbība pamatskolas un vidējās izglītības posmā sasaistīta ar interešu izglītības un fakultatīvu nodarbību 

programmām un saturu.  
3. Skolotāji iesaistījušies IZM projektos un izglītības satura pilnveidē: Latvijas vēstures satura izstrādē un aprobācijā, skolotāju 

tālākizglītības satura izstrādē. 
4. Veikta sociālā virziena skolēnu aptauja par programmas saturu un saņemti priekšlikumi pilnveidei. 

 

2.1.2. Pamatjoma „MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Skolēnu un skolotāju atbildības paaugstināšanās mūsdienīga mācību procesa organizēšanā.  

 Pilnveidot un dažādot aktīvu darbību rosinošas metodes mācību darbā un IKT izmantošanu ikdienas mācību procesā, 

 Uzlabot vērtēšanas kvalitāti, iesaistīt skolēnus pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesā, 

 Skolēnu mājas un patstāvīgo darbu kvalitātes un apjoma sabalansēšana, sistēmas izveidošana un ieviešana, 

 Pielietot daudzveidīgākas metodes vecāku informēšanai par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām, termiņiem un 
kritērijiem, 

 Savlaicīgi sniegt vecākiem informāciju par skolēnu sasniegumiem vai problēmām, lai veicinātu viņu izaugsmi. 
 
Paveikts: 

1. Mācību priekšmetu katedrās un pedagoģiskajā padomē regulāri izanalizēti mācību darba rezultāti. 
2. Pedagogi dalās savā pieredzē un labās prakses piemēros par IT izmantošanu mācību procesā un vērtēšanas metodēm. 
3. Stundu vērošanā IKT izmantošana, skolēnu vērtēšana un pašvērtēšana ir viens no vērošanas uzdevumiem un kvalitātes kritērijiem. 
4. Noorganizēti tālākizglītības kursi pedagogiem par pārbaudes darbu veidošanu un vērtēšanu. 
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5. Radniecīgu vai vienādu mācību priekšmetu skolotāji iesaistās kopīgu vai vienotu pārbaudes darbu veidošanā, vienotu gada noslēguma 
pārbaudījumu organizēšanā. 

6. Katedrā izvērtējot skolēnu sasniegumus, skolēni mērķtiecīgi sadalīti grupās atbilstoši spējām, zināšanām un prasmēm. Kā rezultātā  
90 % skolēnu uzlabojušies ikdienas mācību sasniegumi matemātikā. 

7. Vecāku sapulcēs mācību priekšmetu skolotāji iepazīstina ar savu mācību priekšmetu saturu, vērtēšanas kārtību. 
8. Katrā mācību gadā organizētas trīs vecāku dienas, dodot iespēju individuālām pārrunām un konsultācijām. 
9. Izveidota sistēma, lai, sadarbojoties sociālajam pedagogam, mācību priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem, savlaicīgi diagnosticētu 

un sadarbībā ar vecākiem novērstu mācību problēmas.  
 

2.1.3. Pamatjoma „IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzes izmantošana ikdienas mācību darbā. 

 Pilnveidot datorizēto skolēnu mācību sasniegumu un dinamikas datu bāzi un tās pielietojamību, 

 Visi skolēni saņem izglītības dokumentus par pamata vai vispārējo vidējo izglītību. 
 
Paveikts:  

1. Mācību sasniegumu uzskaite tiek veikta izmantojot elektronisko žurnālu E-klase. 
2. Regulāri veikta valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze pedagoģiskās padomes sēdē, secinājumi izmantoti kārtējā mācību gada 

darba plānošanā (dalīšana grupās, līmeņošana, individuālais vai grupu darbs). 
3. 9. un 12. klašu valsts pārbaudes darbos skolas rezultāti ir virs pilsētas un valsts vidējā līmeņa. 
4. Vērtēšanas periodā 1 skolēns nav saņēmis Apliecību par pamatizglītības ieguvi un turpina mācības 9.klasē. 
5. Par augstiem sasniegumiem mācībās (virs 8,5 ballēm) vidēji 12% skolēni saņem Jelgavas domes Kvalitātes balvu. 
6. Katru gadu skolēni un skolotāji saņem Jelgavas Domes atzinības rakstus, MK, IZM atzinības rakstus. 
 

2.1.4. Pamatjoma „ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Skolēnu māksliniecisko, radošo un zinātnisko spēju  attīstīšana nodrošinot mērķtiecīgu interešu izglītību un iesaistot skolas tradīciju 
uzturēšanā.       

 Izveidot vecāku informatīvo lapu, kurā atspoguļot skolas dzīves aktualitātes un atbildēt uz vecākiem neskaidriem jautājumiem, 

 Mērķtiecīgi iesaistīt atbalsta personālu  vecāku, klašu audzinātāju un skolas sadarbības pilnveidošanā, 

 Atbalstīt skolēnus izglītības programmu izvēlē un uzlabot sadarbību skolēnu vecākiem karjeras izglītībā, 

 Pilnveidot atbalsta sistēmu mācību kavējumu novēršanai, 

 Motivēt un atbalstīt skolēnus mācību sasniegumu uzlabošanā, 
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 Sadarbībā ar speciālistiem, organizēt personāla praktisku apmācību rīcībai ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā. 
 
Paveikts:  

1. Ar skolēnu iesaistīšanos izveidota jauna skolas mājas lapa www.jsg.lv, kurā regulāri tiek atspoguļota skolas ikdienas dzīve 
(nodarbību grafiks, konsultācijas, panākumi, aktualitātes, mācību materiāli u.c.). 

2. Kopš 2011.gada skolēnu parlaments izveidojis savu mājas lapu. 
3. Ar pašvaldības atbalstu kvalitatīvi realizētas daudzpusīgas interešu izglītības programmas. 
4. Ar sociālā pedagoga un pedagoga – kajeras konsultanta iesaistīšanos tiek pilnveidota atbalsta sistēma. 
5. Skolā ir izstrādāta un tiek īstenota karjeras izglītības programma, (ēnu dienas, uzņēmumu apmeklējums, uzņēmumu prakses u.c.). 
6. 9.klašu skolēniem tiek organizētas iknedēļas karjeras izvēles nodarbības, tiek organizēta 9. klašu vecāku kopsapulce un klašu 

sapulces par izglītības programmu izvēli un valsts pārbaudes darbu norisi. 
7. Aktīvi darbojas skolēnu parlaments, organizē atvērto durvju dienas skolā pilsētas un rajona audzēkņiem un vecākiem. 
8. Ir nodrošinātas individuālās un grupu nodarbības gan izglītojamiem ar grūtībām mācībās, gan talantīgajiem audzēkņiem. 
9. Klašu atbildīgie skolēni tiek iesaistīti kavējumu uzskaitē, sadarbībā ar vecākiem un skolas administrāciju sociālais pedagogs veic reidus 

un preventīvus pasākumus. 
10. Skolēnu un skolotāju motivācijas veicināšanai noorganizēta olimpiāžu un konkursu uzvarētāju godināšana, piešķirta gada skolēna un 

skolotāja balva, izvirzīta gada klase vidusskolas un pamatskolas posmā. 
11. Organizētas personāla apmācības rīcībai ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā, analizēta mācību evakuāciju norise un 

pilnveidoti evakuācijas dokumenti un materiāli, uzstādītas elektroniskas norādes.  
 

2.1.5. Pamatjoma „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Atbalstošas un drošas vides nodrošināšana mācību procesa realizēšanai. 

 Gatavoties skolas 20 gadu jubilejai, 

 Aktīvi iesaistīt skolēnus pozitīvas sadarbības vides pilnveidošanā, 

 Nomainīt kabinetu  durvis un grīdas segumu klašu telpās, veikt kosmētisko remontu aktu zālē, nomainīt notekcaurules un veikt 
skolas fasādes remontu, labiekārtot skolas pagalmu un gaiteņus ar ērtiem soliņiem skolēnu atpūtai, 

 Pabeigt uzstādīt ugunsdrošības  signalizāciju.  
 
Paveikts: 

1. Iesaistot absolventus un skolēnu parlamentu noorganizēta skolas 20 gadu jubileja un absolventu salidojums. 
2. Skolēni un absolventi atzīst, ka viena no skolas lielākajām vērtībām ir patriotiskās tradīcijas un īpašā demokrātiskā aura. 
3. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Latvijas Sarkano krustu daudzi skolēni iesaistījušies labdarībā un sociālajā darbā.  

http://www.jsg.lv/
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4. Regulāri ar skolēniem tik apspriesti un aktualizēti skolas iekšējās kārtības noteikumi, skolēnu parlaments kopā ar ģimnāzija padomi 
strādā pie Goda kodeksa izstrādes. 

5. Skolēnu drošībai darbojas 13 novērošanas kameras. 
6. Skolēni atbildīgi iesaistās skolas sakopšanas, noformēšanas un remontdarbos. 
7. Nomainītas 50% kabinetu  durvis un grīdas segums visās klašu telpās, 2013.gadā veikts remonts un moderni aprīkota aktu zāle, 

nomainīts jumta segums un notekcaurules vecajā korpusā, pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projekta ietvaros labiekārtota skolas 
apkārtne, ierīkota autostāvvieta, sadarbībā ar skolēniem, absolventiem un sadarbības partneriem tiek turpināts aprīkot gaiteņus un 
pagalmu ar ērtiem soliņiem skolēnu atpūtai un velonovietnēm.  

8. Uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. 
9. Nomainīti visi logi un veikta logu aiļu apdare, pašvaldībai pieprasīts finansējums skolas fasādes remontam, Jelgavas Pilsētas 

Attīstības programmā 2014.-2020.gadiem iekļauta prioritāte: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija 2015.-1017.gados. 
 

2.1.6. Pamatjoma „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI” 

Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Dabaszinību priekšmetu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, personāla nodrošināšana un mācību procesa informatizācija. 

 Turpināt izstrādāt un realizēt projektus finansu līdzekļu piesaistīšanai, 

 Turpināt skolas telpu pielāgošanu mācību procesa efektīvai norisei, 

 Modernizēt  Bibliotēku un  bibliotēkas resursu izmantošanu, 

 Samazināt skolotāju  darba slodzi, 

 Piesaistīt skolai psihologu, 

 Organizēt regulāru skolotāju darba pašvērtējumu, veikt analīzi. 
 
Paveikts:  

1. Visas mācību telpas aprīkotas ar informāciju tehnoloģijām, pašvaldība regulāri piešķir līdzekļus to atjaunošanai un modernizēšanai.  
2. 19 kabinetos ir prezentācijas tehnika (projektori), 6 kabinetos strādā ar interaktīvajām tāfelēm. 
3. Visā skolas ēkā pieejams bezvadu internets. 
4. Modernizēta skolas aktu zāle, uzstādīta prezentācijas un apskaņošanas tehnika. 
5. Bibliotēka strādā sistēmā Alise. Sadarbībā ar skolas bibliotēku, pedagogi nodrošināti ar metodisko, uzziņas literatūru un audio 

vizuālajiem mācību līdzekļiem. 
6. Izstrādāts un veiksmīgi realizēts mācību grāmatu un mācību līdzekļu nodrošināšanas plāns un ilggadīgi mērķtiecīgi izmantojot 

finansējumu, skolēni tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 
7. Skolotāju darba slodze atbilst MK noteikumu prasībām, tiek mērķtiecīgi plānota un saskaņota ar katru skolotāju. 
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8. Izvērtējot psihologa darba efektivitāti, pieejamos finansu resursus un, ņemot vērā skolas prioritātes, atbalsta personāla komanda 
veidota no sociālā pedagoga, skolotāja- karjeras konsultanta un māsas.  

9. Visi skolotāji iesaistījušies ES finansētajos tālākizglītības projektos un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci. 
10. 33 skolotāji piedalījušies pedagoģiskā darba kvalitātes pašvērtēšanā un ieguvuši kvalitātes pakāpes. 

 
 
2.1.7. Pamatjoma „IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA” 

 
Prioritāte un iepriekš izvirzītās attīstības vajadzības:  
Skolas darba pašvērtēšanas organizēšana un skolotāju darba kvalitātes vērtēšanas un pašvērtēšanas pilnveidošana.  

 Aktīvāk un daudzpusīgāk iesaistīt skolas darbiniekus, vecākus un skolēnus skolas attīstības plānošanā un prioritāšu realizācijā, 

 Pilnveidot sistēmu savlaicīgas informācijas sniegšanai un informācijas apmaiņai ar skolotājiem, 

 Izvērtēt skolas pašpārvaldes struktūras un aktīvāk iesaistīt skolas dzīves organizēšanā, 

 Pilnveidot un informatizēt skolas pašvērtēšanas procesu. 
 

Paveikts:  
1. Izmantojot elektronisko vidi uzlabota atgriezeniskā saite ar skolēniem un vecākiem (e-klase, e-pasts, skolas mājas lapa u.c.)  
2. Aktuālā informācija tiek operatīvi izsūtīta izmantojot e-klases pastu un skolas lokālo tīklu.  
3. Skolas darba dokumenti pieejami, aizpildāmi un nosūtāmi elektroniskajā vidē.  
4. Optimizētas skolas pašpārvaldes struktūras un lielāka daļa skolēnu un vecāku iesaistīti Ģimnāzijas padomes darbā. 
5. Skolēnu iniciatīvas rezultātā Skolēnu parlaments kļuvis par iniciatoru daudziem skolas dzīves notikumiem, tradīcijām. 
6. Veikta skolas darba detalizēta vērtēšana un izveidots pašvērtējuma ziņojums, kas balstīts uz konkrētiem pierādījumiem. 
7. Pamatojoties uz pašvērtējuma gaitā iegūto informāciju, izstrādāts attīstības plāns 2013.-2016 .m.g. 
8. Skola piedalās Eurofortis iniciētajā izglītības vērtēšanas modeļa GOA izstrādē un aprobācijā. 
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2.2. Pamatojumu iegūšanas metodes un vērtēšanā izmantotie informācijas avoti. 

 
2.2.1.  Informācijas ieguvei izmantoti anketāciju rezultāti, intervijas un sarunas ar skolēniem un absolventiem, vērojumi, skolēnu veiktie 
tematiskie pētījumi par skolas darba jautājumiem, studentu un organizāciju pētījumi, skolotāju bakalaura un maģistra darbu pētījumi un 
dokumentu analīze. 
 
2.2.2. Aptaujas un temati:  
1. Sākotnējā vērtēšana pēc GOA sistēmas  
2. 8.-12. klašu anketācija par skolēnu pilsonisko attieksmi un viedokli par skolas tradīcijām; 
3. 7.-12.klašu anketācija par drošību skolā; (350 skolēni)  
4. 7. un 10. klašu aptauja par adaptāciju skolā (145 skolēni)  
5. Aptaujas jomā Skolas vide (138 skolēni, 48 vecāki)  
6. Aptauja par pamatjomu Mācīšana un mācīšanās (36 skolotāji, 350 skolēni)  
7. Aptauja par skolēnu zināšanu vērtēšanu (36 skolotāji, 350 skolēni)  
8. Absolventu atsauksmes un ieteikumi skolai (32 absolventi)  
 
2.2.3. Analizētie dokumenti: skolas iekšējie normatīvie dokumenti,  skolas izglītības un mācību priekšmetu programmas, skolas attīstības 
un darba plāni, atskaites, sanāksmju un individuālo sarunu protokoli, e-klase dati, tarifikācija, stundu vērošanas materiāli, pedagogu 
pašvērtējuma materiāli, izglītojamo zinātniski pētnieciskie darbi, valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites un analīzes materiāli, izglītojamo 
veselības uzskaites dati, instruktāžu materiāli, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu dokumenti, gada budžeta tāme un pieprasījums, 
pedagogu  tālākizglītība. 

. 
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3. Izglītības iestādes sniegums  un tā novērtējums 

3.1. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācību saturs” 
3.1.1.IESTĀDES ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir izstrādātas un licencētas trīs oriģinālas vidusskolas izglītības programmas, kas mērķtircīgi papildinātas ar interešu izglītību. Visas 
mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencēto skolas izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem. 96% skolēnu  
atzinīgi vērtē iespēju jau no 7.klases izvēlēties savu izglītības virzienu. Visi pedagogi zina un cenšas, realizējot sava mācību priekšmeta 
saturu, īstenot skolas prioritātes un mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus. Gandrīz visi pedagogi optimāli un efektīvi 
pielieto daudzveidīgas mācību metodes, līdzekļus izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas. Visi klašu audzinātāji izstrādājuši klases 
audzināšanas darba plānus un klases stundu tēmas atbilstoši skolas audzināšanas darbības programmai un skolas darba prioritātēm.  
Lielākā daļa aptaujāto skolēnu apgalvo, ka tēmu apguvei atvēlētais laiks ir optimāls, lai katrs audzēknis spētu sasniegt savām spējām 
atbilstošus rezultātus un 95 % skolēnu atzinīgi vērtē iespēju apmeklēt individuālās konsultācijas. 
Visi skolotāji uzskata, ka plānojot darbu viņiem ir pieejami atbilstoši mācību materiāli. Mācību satura plānošanā skolotāji izmanto tālākizglītības 
kursos gūtās zināšanas un pieredzi. Skola  sekmīgi piedalījusies Latvijas vēstures mācīšanas satura un metožu aprobācijā un bilingvālo 
metožu ieviešanā dažādu mācību priekšmetu mācīšanā. Skolas vispārējās vidējās izglītības programmās iekļauts jauns mācību priekšmets 
Informācijpratības un pētnieciskās darbības pamati, kas sasaistīts ar skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanu. Visi skolotāji atbalsta vai 
piedalās skolas fakultatīvu un interešu izglītības mērķtiecīgā plānošanā un realizēšanā atbilstoši skolēnu interesēm un skolas izglītības 
programmu mērķiem un uzdevumiem. Visi skolotāji sava mācību priekšmeta satura realizācijā vai/un vērtēšanā plāno un paredz mūsdienu 
tehnoloģiju izmantošanu. Gandrīz visi skolotāji atzīst, ka skolas vadība sniedz atbalstu izglītības satura inovāciju izpratnē, jauno standartu 
īstenošanā, tematisko vai kalendāro plānu izstrādē, koordinē mācību līdzekļu izvēli. Skolotāji un skolēni piedalās apspriešanā un iniciē 
izglītības programmu pilnveidi, izstrādā ierosinājumus interešu izglītībai. 
 
Vērtējums ar līmeni 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pētīt skolēnu un sabiedrības pieprasījumu un izstrādāt jaunas vispārējās vidējās izglītības programmas ar profesionālu ievirzi sociālajā 
un dabaszinātņu jomā.   

2. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu  sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm.  
 

 
3.2. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” 
3.2.1. MĀCĪŠANAS KVALITĀTE 
Līmeņa apraksts 
Skolas pedagoģiskā padome, metodiskā padome un katedras pievērš īpašu uzmanību pedagogu praktiskās pieredzes izzināšanai, skolēnu 
mācību sasniegumu izpētei un analīzei. Katedrās pedagogi analizē mācību darba rezultātus, izvērtē mācīšanas metodes, dalās gan darba 
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pieredzē, gan tālākizglītības kursos gūtajās atziņās. Skolas un katrā mācību priekšmeta vērtēšanas kārtībā ir noteikti pārbaudes darbu veidi, 
vērtēšana un biežums. 97% pedagogu, daloties labās prakses piemēros, pārliecinās par darba metožu dažādības lietderību un efektivitāti 
mācību stundā. 75 % skolēnu secina, ka skolotāji stundās strādā, mainot darba veidus, stundas ir daudzveidīgas un interesantas. 92% 
skolēnu uzskata, ka skolotāju mācīšanas metodes ir mūsdienīgas (tiek izmantoti datori, interaktīvā tāfele, interneta uzziņas avoti, dokumentu 
kameras, balsošanas pultis u.c) Tomēr ne visi skolēni uzskata, ka pedagogu stāstījums un skaidrojums ir saprotams, piemērots mācāmai 
tēmai un skolēnu vecumam. Lielākā daļa skolēnu uzsver, ka mācību darbā viņi tiek rosināti izteikt un argumentēt savu viedokli, tiek veidots 
konstruktīvs dialogs, kā.arī tiek iesaistīti sava darba pašvērtēšanā. 83% skolēnu atzinīgi vērtē pedagogu attieksmi pret skolēniem un 87% 
vecāku atzīst, ka skolotāji pozitīvi motivē viņu bērnus strādāt. Skolā ir izstrādāta efektīva individuālā vai grupu darba sistēma, kas palīdz 
mazināt radušās problēmas mācību darbā 88% izglītojamie izmanto mācību priekšmetu pedagogu konsultāciju stundu. 
 
Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 
Tālākās attīstības vajadzības 

1. Dažādot ikdienas mācību procesa saikni ar reālo dzīvi.  
2. Pilnveidot skolēnus pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesu. 

 
3.2.2. MĀCĪŠANĀS KVALITĀTE. 
Līmeņa apraksts. 
Izglītojamie aktīvi iesaistās stundu darbā, prot strādāt individuāli un grupās, aizstāvēt un pamatot savu viedokli, analizēt, secināt un pieņemt 
lēmumu, mācās izvērtēt savus un klasesbiedru mācību sasniegumus. Skolēni palīdz viens otram mācību darbā, iesaistās kopīgu mācību 
projektu izstrādē, izmanto bibliotēkas un datorklases resursus un iespējas. 79% izglītojamo uzskata, ka prot izvērtēt savus mācību 
sasniegumus. Tikai 64% izglītojamo uzskata, ka prot plānot savu laiku mājas darbu un citu mācību uzdevumu izpildei. 90% skolēnu apzinās, 
ka viņiem ir iespēja skolā apmeklēt plānotās mācību priekšmetu konsultācijas un papildus nodarbības, lai spētu sasniegt savām spējām 
atbilstošus rezultātus 
Skolā ir kabinetu sistēma, skolēni zina darba organizāciju klasēs. Izstrādāta sistēma jaunpienākušo 7. un 10. klašu izglītojamo zināšanu 
diagnosticēšanai un problēmu novēršanai. Ir noteikta vienota kārtība, kādā analizē katra izglītojamā izaugsmes dinamiku, katram izglītojamam 
izveidota sava izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāze, kura regulāri tiek paplašināta. Skolotāji Regulāri uzskaita un sociālais pedagogs 
pārrauga izglītojamo kavējumus. Pēc katra semestra pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izanalizēta informācija par katras klases skolēnu 
mācību sasniegumiem. Klases stundās tiek pārrunāta izglītojamo attieksme pret mācību darbu, personīgo atbildību mācīšanās procesā. 
 
Vērtējums ar līmeni 3 (labi) 
Tālākās attīstības vajadzības 

1. Attīstīt un pilnveidot skolēnos radošas personības īpašības un uzņēmējspējas. 
2. Veicināt skolēnu atbildību par savu mācību rezultātiem. 
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3.2.3 VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA. 
Līmeņa apraksts 
Pedagogi vērtē izglītojamo darbu, ievērojot skolā pieņemto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas izstrādāta balstoties uz 
spēkā esošiem valsts normatīviem dokumentiem. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai. Vērtēšanas metodes atbilst 
izglītojamo vecumam un mācību priekšmetu specifikai, vērtēšana ir sistemātiska (ped.3-4), lielākā daļa skolēnu atzīst, ka vērtēšana ir regulāra 
un pedagogi darbus izlabo savlaicīgi. Atsevišķi pedagogi izglītojamo mācību sasniegumus ne vienmēr savlaicīgi ieraksta elektroniskajā 
žurnālā. 
Lielākā daļa skolēnu zina vērtēšanas principus un kritērijus katrā mācību priekšmetā. Lielākā daļa vecāku uzskata, ka skola skaidri un 
saprotami sniedz informāciju par mājas darbu un pārbaudes darbu sistēmu skolā, bet ne visi vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai 
izvirzītām prasībām un kritērijiem. 80% skolēnu uzskata, ka skolotāji novērtē pozitīvu attieksmi pret mācību darbu. Visi skolotāji vērtēšanas 
procesā iegūto informāciju izmanto mācību procesa un metodiskā darba pilnveidošanai. Visās klasēs tiek pētīta izglītojamo mācību 
sasniegumu izaugsme, salīdzinot ar 1. semestra un mācību gada vērtējumu, tiek izvērtēts zināšanu līmeņa atspoguļojums ballēs ikdienā 
salīdzinājumā ar valsts pārbaudes darbos iegūto informāciju. Pedagogi regulāri saņem informāciju un metodisko atbalstu izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanā, 97% uzskata, ka vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un regulāri kontrolēta. 
 
Vērtējums ar līmeni: 3 (labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Vienotai ikdienas mācību sasniegumu analīzei visiem skolotājiem uzsākt izmantot e-klases ieskaites rezultātu ievades un analīzes 
formas. 

2. Pilnveidot informācijas apriti un apmaiņu starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām 
prasībām, termiņiem un kritērijiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Skolas darba rezultāti jomā „Izglītojamo  sasniegumi”  
3.3.1. IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI IKDIENAS DARBĀ.  
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3.3.2. IZGLĪTOJAMO  SASNIEGUMI VALSTS PĀRBAUDES DARBOS.  
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3.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 
Līmeņa apraksts. 
Skolā sistemātiski apkopo informāciju par audzēkņu veselības stāvokli, 97% skolotāju zina noteikto kārtība, kā informē vecākus par 
negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Māsa sadarbojas ar ģimenes ārstiem, precizējot informāciju par skolēnu veselības 
stāvokli. Māsa un sociālais pedagogs sadarbojas ar klašu audzinātājiem, skolotājiem, lai sniegtu informāciju par aktuāliem jautājumiem, kas 
saistīti ar izglītojamo veselību un drošību. Iestājoties skolā, visi vecāki pilda anketu par skolēnu veselības stāvokli (problēmām vai īpatnībām), 
personāls ievēro konfidencialitāti un ētikas normas, izmantojot iegūto informāciju izglītojamo atbalstam.  
Skolā izstrādātas kvalitatīvas drošības instrukcijas, izglītojamie un darbinieki sistemātiski tiek instruēti un iepazīstināti ar darba drošības 
noteikumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem u.c. dokumentiem. Skolā sadarbībā ar speciālistiem organizē mācību evakuācijas, skolēni 
un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās.  
Skolā ir efektīva un abpusēja sadarbība ar Valsts un pašvaldības policijas un Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem izglītojamo un personāla 
izglītošanā atkarību un drošības jautājumos. Personālam trūkst praktiskas informācijas un nodarbību par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanu ekstremālu situāciju, evakuāciju gadījumos. Sadarbībā ar skolas ēdināšanas uzņēmumu tiek nodrošināta veselīgas 
pārtikas lietošana, sadarbojamies ar KS Baltijas auglis akcijā „Skolas auglis”. 
Skolas ēkā atbilstoši prasībām izvietoti evakuācijas plāni. Ir uzstādītas 13 novērošanas kameras, kas sekmē izglītojamo un personāla drošību 
skolas teritorijā un ārpus tās. 93% skolēnu atzīst, ka skolas vide un tās apkārtne ir droša. Plānojot pasākumu drošību, skola cieši sadarbojas 
ar vecākiem un pašvaldības policiju. Visiem skolēniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt bibliotēkas lasītavā, datorklasē, ēdamzālē vai gaiteņos, 
pavasarī un rudenī – skolas pagalmā un sporta spēļu laukumā. Skolā trūkst telpu kvalitatīvai skolēnu atpūtai no mācībām brīvajā laikā. 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Pilnveidot jauno skolēnu adaptācijas procesu un kontroli. 
 
3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 
Līmeņa apraksts. 
Skolā izstrādātas kvalitatīvas drošības instrukcijas, izglītojamie un darbinieki sistemātiski tiek instruēti un iepazīstināti ar darba drošības 
noteikumiem, skolas iekšējās kārtības noteikumiem u.c. dokumentiem. Skolā sadarbībā ar speciālistiem organizē mācību evakuācijas, skolēni 
un darbinieki zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās.  
Skolā ir efektīva un abpusēja sadarbība ar Valsts un pašvaldības policijas un Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem izglītojamo un personāla 
izglītošanā atkarību un drošības jautājumos. Personālam trūkst praktiskas informācijas un nodarbību par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanu ekstremālu situāciju, evakuāciju gadījumos. Sadarbībā ar skolas ēdināšanas uzņēmumu tiek nodrošināta veselīgas 
pārtikas lietošana, sadarbojamies ar KS Baltijas auglis akcijā „Skolas auglis”. 
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Skolas ēkā atbilstoši prasībām izvietoti evakuācijas plāni. Ir uzstādītas 20 novērošanas kameras, kas sekmē izglītojamo un personāla drošību 
skolas teritorijā un ārpus tās. 93% skolēnu atzīst, ka skolas vide un tās apkārtne ir droša. Plānojot pasākumu drošību, skola cieši sadarbojas 
ar vecākiem un pašvaldības policiju. Visiem skolēniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt bibliotēkas lasītavā, datorklasē, ēdamzālē vai gaiteņos, 
pavasarī un rudenī – skolas pagalmā un sporta spēļu laukumā. Skolā trūkst telpu kvalitatīvai skolēnu atpūtai no mācībām brīvajā laikā. 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Sadarbībā ar speciālistiem, organizēt personāla praktisku apmācību par rīcību ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā 
 
3.4.3. ATBALSTS PERSONĪBAS VEIDOŠANĀ 
Līmeņa apraksts. 
Enerģiskākie un mērķtiecīgākie skolēni reizi divos gados tiek demokrātiski ievēlēti Skolēnu parlamentā, kas organizē skolas pasākumus, 
informē skolēnus par aktuāliem skolas dzīves jautājumiem mājas lapā un e-klasē, plāno dežūras skolā, iesaistot visu skolēnu kolektīvu. 
Skolēnu parlaments līdzdarbojas ģimnāzijas padomē, piedalās skolas problēmu risināšanā, atskaitās par savu darbu. Skolēni efektīvi tiek 
iesaistīti izaugsmes dinamikas datu bāzes papildināšanā un veidošanā un kavējumu apzināšanā,  piedalās Gada klases titula iegūšanā. Skolā 
ir izstrādāta vienota audzināšanas darbības programma, kam pakārtoti klašu audzinātāju darba plāni un klašu stundu tematika. Informācija 
par klases sasniegumiem un izaugsmi ir rūpīgi sistematizēta un pieejama klašu audzinātāju mapē. Skolēnu vispusīga personības attīstība 
tiek plānveidīgi veidota cieši sadarbojoties ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem un sabiedrības pārstāvjiem. Skolēni izrāda iniciatīvu 
labdarības pasākumu veidošanā, vairakkārt iegūstot titulu „Gada brīvprātīgie” vai saņemot Sarkanā krusta atzinības. 
Pašvaldība atzinīgi novērtē un atbalsta skolas piedāvāto interešu izglītību. Visi skolotāji piekrīt, ka skolas interešu izglītības programma ir 
daudzpusīgā un tiek plānota pamatojoties uz skolēnu vajadzību izpēti, skolas prioritārajiem virzieniem un iespējām, kas veicina skolēnu 
vispusīgu attīstību. Gandrīz visi skolēni uzskata, ka skola sekmē iesaistīšanos interešu izglītībā un citās aktivitātēs.  Programmas izpilde tiek 
analizēta un iegūtā informācija izmantota interešu izglītības pilnveidei. Gan izglītojamie, gan vecāki saņem regulāru informāciju par 
konsultāciju, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību piedāvājumu, pedagogiem, norises laikiem. Skolas kolektīvs un sabiedrība regulāri 
tiek iepazīstināta ar skolas sasniegumiem presē, mājas lapā, informatīvajos stendos, saņemot apbalvojumus, pateicības u.c.  Gandrīz visi 
vecāki uzskata, ka viņiem ir iespēja saņem daudzpusīgu informāciju par skolas darbu. Lielākā daļa skolēnu un vecāku uzskata, ka viņiem ir 
iespējas pārrunāt visus interesējošos jautājumus ar skolas darbiniekiem, kuriem viņi uzticas, un izteikt priekšlikumus skolas darba 
uzlabošanai.  
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Deleģēt skolēniem lielāku atbildību skolas ikdienas dzīves organizēšanā un atspoguļošanā, skolas reklāmas veidošanā un vēstures 
apkopošanā. 
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3.4.4. ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ 
Līmeņa apraksts.  
Skolā tiek sistemātiski un kvalitatīvi plānots atbalsts karjeras izvēlē. Kopš 2012. gada karjeras darbu skolā koordinē skolotājs-karjeras 
konsultants. Izveidota vispusīga skolas karjeras programma. Gandrīz visi skolēni atzīst, ka skola organizē daudzpusīgus karjeras pasākumus, 
sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, absolventiem, augstskolām, pilsētas profesionālās izglītības iestādēm, sabiedriskām organizācijām, citām 
iestādēm un uzņēmumiem (piemēram, „Latvijas keramika”, „Signum”, „Jelgavas Tipogrāfija”, „Latvijas Piens”, „Jelgavas ūdens”, „Amoplant”). 
Skola sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem skolēnu konsultēšanā, ar Sabiedrības Integrācijas pārvaldi karjeras 
nedēļas un citu karjeras pasākumu organizēšanā, ar Jelgavas Reģionālo Vides pārvaldi- veidojot izpratni par nozari un dabai draudzīgu 
dzīvesveidu, ar Valsts izglītības attīstības aģentūras informācijas un karjeras atbalsta departamentu, iesaistoties jaunu elektronisku karjeras 
materiālu izstrādē un aprobēšanā. Tradicionāli tiek organizēta absolventu karjeras diena un diskusijas ar studējošiem absolventiem. Skolas 
bibliotēkā, karjeras kabinetā, informatīvajos stendos pieejama jaunākā informācija par karjeras izvēli. Lai mērķtiecīgi virzītu 9.klašu skolēnu 
tālākās izglītības izvēli, katru nedēļu tiek organizētas grupu nodarbības karjeras izvēlē, tiek iepazīstināti ar skolas vēsturi, tradīcijām un 
izglītības programmām. Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem tiek organizētas klašu karjeras stundas, ieteiktas individuālas konsultācijas, 
skolēni pilda interešu testus. Visi skolēni katru gadu piedalās Vislatvijas ēnu dienā, visi vidusskolēni dodas uzņēmumu vērošanas praksē, ar 
gūtajām atziņām iepazīstina klases kolektīvu. Esam saņēmuši nomināciju Ēnu dienas Aktīvākā skola 2013. Pieci vidusskolēni 2012. gadā 
iesaistījušās žurnāla „IrPalīgas” mentoru programmā.  
Skolā ir pieejama vispusīga informācija par skolas izglītības programmām, skolēnu parlaments, iesaistot arī citus skolēnus, rīko atvērto durvju 
dienas, aicinot tajās piedalīties gan savas skolas, gan Jelgavas pilsētas un rajona pamatskolu skolēnus, viņu vecākus, dodas reklāmas 
kampaņās uz savām bijušajām pamatskolām. 
Katru gadu tiek sistematizēti un analizēti dati par skolas absolventu turpmākajām gaitām, saņemtas absolventu atsauksmes un ieteikumi 
skolas darba plānošanai. 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

2. Aktualizēt skolotāja - karjeras konsultanta vietu un lomu skolēna interešu un karjeras izvēlē. 
3. Palielināt vecāku līdzdalību un ieinteresētību skolas karjeras programmas realizācijā. 

 
 
3.4.5. ATBALSTS MĀCĪBU DARBA DIFERENCIĀCIJAI 
Līmeņa apraksts.  
Lielākā daļa pedagogu mērķtiecīgi un efektīvi strādā ar talantīgiem audzēkņiem rosinot piedalīties konkursos, skatēs, olimpiādēs, projektos 
u.c (skatīt 1. Pielikumu). Skolā ir izveidota sistēma un visi skolotāji plāno un efektīvi strādā ar skolēniem, kam grūtībām mācībās un ilgstoši 
skolas kavējumi. Visi skolēni zina, ka ir iespēja saņemt individuālu konsultāciju, pilnveidot savus sasniegumus. Lielākā daļa vecāku uzskata, 
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ka skola sniedz nepieciešamās konsultācijas kā vecāki var palīdzēt bērniem mācību darbā un uzskata, ka skola sniedz precīzu un vajadzīgu 
informāciju par bērna sasniegumiem. Daļa vecāku uzskata, ka informācija ne vienmēr ir pietiekami savlaicīga un operatīva. Sociālais 
pedagogs, kas cieši sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, iesaistās skolēnu vajadzību izpētē.  
Skolā viegli adaptējas, labi jūtas un sekmīgi apgūst skolas izglītības programmas skolēni ar dažādām īpašām  (fiziskām un emocionālām) 
vajadzībām. Ģimnāzijas klasēs sekmīgi mācās skolēni, kas pamatizglītību ieguvuši mazākumtautību skolās, saņemot nepieciešamo atbalstu 
latviešu valodas apguvei. 
 
Vērtējums: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

4. Plānveidīgāk organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem, apzinot viņu intereses un spējas un iesaistot atbilstošās aktivitātēs. 
5. Uzlabot savstarpējo komunikāciju starp skolotājiem un skolēnu vecākiem, mācību problēmu apzināšanā un novēršanā. 

 
3.4.6. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM AR SPECIĀLĀM VAJADZĪBĀM 
Līmeņa apraksts.  
Skolā nemācās skolēni ar speciālām vajadzībām, tomēr skolā viegli adaptējas, labi jūtas un sekmīgi apgūst skolas izglītības programmas 
skolēni ar dažādām īpašām  (fiziskām un emocionālām) vajadzībām. Skolēni ir iejūtīgi un saprotoši, gandrīz visi skolēni uzskata, ka skolā 
ikviens jūtas vienlīdzīgi un neatkarīgi no viņa fiziskās veselības un spējām. Skolas pirmais stāvs ir piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
ir uzbrauktuves un invalīdu tualete. 
 
3.4.7. SADARBĪBA AR IZGLĪTOJAMĀ ĢIMENI 
Līmeņa apraksts. 
Vecākiem vienmēr ir pieejama informācija par skolas darbu, par izglītojamo mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, par 
pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumiem, par valsts pārbaudes darbu un citu pārbaudes darbu kārtošanas procedūru. Ar skolas 
dzīves aktualitātēm, sasniegumiem un dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā www.jsg.lv.  
Vecāki regulāri saņem informāciju par izglītojamā sekmēm, skolas apmeklējumiem. Visi klašu audzinātāji, priekšmetu pedagogi un vadība 
regulāri apzina un, sadarbojoties ar vecākiem, organizē darbu ar izglītojamiem, kuri neattaisnoti kavē skolu, traucē darbu stundās, kuriem ir 
grūtības mācībās. Gandrīz visi skolēni atzīst, ka viņu vecāki vienmēr var saņemt atbildes par sev interesējošiem jautājumiem no klases 
audzinātāja, skolotājiem un administrācijas. Katru gadu tiek novērtēta ģimenes iesaistīšanās bērnu audzināšanā, izsniedzot Pateicības 
rakstus par atbalstu skolai bērna izaugsmē un panākumos. Spīdolas dienā nominē Gada māmiņu un Gada tēti. Skolā organizē vecāku 
sapulces, vecāku dienas, atvērto durvju dienu, konsultācijas, kad vecākiem ir iespēja individuāli pārrunāt ar pedagogiem vai vadību sava 
bērna problēmas un izaugsmes iespējas. Lielākā daļa aptaujāto vecāku apgalvo, ka sanāksmes tiek plānotas vecākiem pieņemamā laikā, 
gandrīz visi vecāki uzskata, ka skolotāji tikšanās ar vecākiem uzskata par svarīgām un tām rūpīgi gatavojas. Regulāri tiek organizēta vecāku 
viedokļa izzināšana par skolas darba stiprajām pusēm un attīstības iespējām. Skolas dzīves aktuālus jautājumus veiksmīgi palīdz risināt 
ģimnāzijas padome. Ģimnāzijas padomē darbojas divi vecāki no katras klases, kopā 36. Skolā atrodas ierosinājumu pastkastītes, kur ikviens 

http://www.jsg.lv/
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var izvirzīt ar skolas darbu saistītu problēmu un izteikt priekšlikumus skolēnu parlamentam un sociālajam pedagogam skolas darba 
uzlabošanai, sniegt savus komentārus par skolas dzīvi. Rosinošus un novērtējošus priekšlikumus vecāki izsaka arī individuālās sarunās ar 
klašu audzinātājiem un administrāciju. Iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota skolas dzīves un procesa pilnveidošanā. Visi vecāki ir 
pārliecināti, ka skola pienācīgi reaģēs uz viņu pamatotām sūdzībām. Gandrīz visi vecāki ir pārliecināti, ka sarunās ar vecākiem tiek ievērota 
konfidencialitāte. Katru gadu vecāki piedalās pamatskolas klašu izglītības programmu prezentācijās, kurās skolēni parāda gada laikā iegūtās 
prasmes un iemaņas. Vecāki iesaistās ēnu dienas, uzņēmuma vērošanas prakšu un citu karjeras pasākumu organizēšanā, piedalās skolas 
pasākumos, dežūrās, reidos, ekskursijās.  
 
Vērtējums ar līmeni: 3 (labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Iesaistot skolotājus, skolēnus un vecākus,  organizēt izglītojošus seminārus, konferences un  diskusijas par ģimenei un skolai aktuāliem 
jautājumiem. 

 
 
3.5. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Iestādes  vide” 
3.5.1. MIKROKLIMATS. 
Līmeņa apraksts 
Skola izceļas ar savām patriotiskajām Atmodas laika tradīcijām, tās tiek atbalstītas, novērtētas, koptas un attīstītas. Skola regulāri dalās 
pieredzē par patriotisko un pilsonisko audzināšanu gan pilsētā, valstī, gan ārzemju kolēģiem. Skola kopj savas tradīcijas un izmanto savu 
atribūtiku, veidojot piederības sajūtu skolai. Lepnumu par skolu izjūt 91%  skolēnu un visi  skolotāji. Absolventi regulāri ierodas skolā Spīdolas 
dienā, ikgadējā absolventu augusta salidojumā un absolventu karjeras dienās, dalās pieredzē par skolā gūto zināšanu lietderību un piederību 
skolai. Gandrīz visi skolēni, skolotāji un vecāki novērtē, ka skola veicina un sekmīgi īsteno skolas tēla veidošanu un popularizēšanu 
sabiedrībā. Skolēnu parlaments piedalās valsts svētku pasākumu organizēšanā un regulāri atspoguļo skolas tradicionālos pasākumus skolas 
mājas lapā. 
Visi skolotāji atzīst, ka skola apzina un novērtē katra darbinieka tiesības, spējas un veikto darbu, atbalstot viņu iesaistīšanos projektos, 
interešu izglītībā, tālākizglītībā. 93% skolēnu uzskata, ka skola sekmē skolēnu aktīvu dalību ārpusskolas interešu izglītībā un aktivitātēs, 
gandrīz viss skolas kolektīvs uzskata, ka skolēnu un skolotāju sasniegumi tiek novērtēti un popularizēti.  Gandrīz visi skolēni apgalvo, ka  
jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības, fiziskās veselības un spējām (sk.4.). Lielākā daļa apgalvo, ka 
skolā konflikti un domstarpības vienmēr tiek taisnīgi risinātas, īpašos gadījumos sadarbojoties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas 
nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas inspektoriem. 
Vadības, personāla un skolēnu attiecībās valda savstarpēja cieņa, uzticēšanās un izpalīdzība. 97% skolēnu un vecāku uzskata, ka darbinieku 
attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Skolā ir precīzi noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētajiem, lai atrastu vajadzīgo telpu vai 
personu. 
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Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski izstrādāti, tiek regulāri apspriesti skolotāju un skolēnu  kolektīvā, ģimnāzijas padomē. 97% 
skolotāju piedalās to apspriešanā ar skolēniem un kolēģiem. Visi skolēni un vecāki ir iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem un 
apliecinājuši to ar parakstu savstarpējas sadarbības līgumā. Skolēnu parlaments iesaistījies skolas Goda kodeksa iedzīvināšanā.  
 
Vērtējums: 4 ( ļoti labi ) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Sadarbībā ar skolēnu parlamentu turpināt izstrādāt un iedzīvināt skolas goda kodeksu. 
2. Iesaistīt skolēnus skolas mājas lapas pilnveidošanā, virtuālās skolas vēstures veidošanā un skolas tēla popularizēšanā. 
3. Iesaistīt skolēnus, vecākus un absolventus prezentācijas materiālu, reklāmas un aktivitāšu plānošanā,  gatavojoties skolas 25 gadu 

jubilejai. 
 
3.5.2. FIZISKĀ VIDE.  
Līmeņa apraksts 
Skolas telpas ir pielāgotas mācību procesa realizēšanai un iespēju robežās ir funkcionālas, tīras un sakoptas. Telpu kvadratūra uz vienu 
skolēnu ne vienmēr ir pietiekama. Sanitāri higiēniskie apstākļi ir atbilstoši un skolā ir pieejami visu kontroles institūciju atzinumi. Ir iekārtots 
ērts un ar datortehniku un internetu aprīkots skolotāju metodiskais kabinets. Skolēni regulāri ar iniciatīvu piedalās skolas telpu noformēšanā 
svētkiem un skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam.  
Skolas apkārtne tiek nepārtraukti iekārtota, sakopta, apzaļumota un uzturēta kārtībā. 93 % skolēnu skolas apkārtnē jūtas droši. Skolā ir 
ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācija, ar sadarbības partneru atbalstu skolā ir ierīkota videonovērošana (20 kameras) un ir 
diennakts dežurants. Ar vecāku, absolventu un skolēnu atbalstu skolas pagalmā ir uzstādīti atpūtas soliņi un velonovietnes. Domājot par 
skolēnu drošību un ērtu piekļuvi, pie skolas ir ierīkota funkcionāla autostāvvieta. Skolas tuvumā ir regulējamais krustojums ar Pašvaldības 
operatīvās informācijas centra videonovērošanu.  
 
Vērtējums ar līmeni 3 (labi ) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Sadarbībā ar skolēnu parlamentu, turpināt iesaistīt skolēnus skolas estētiskās vides noformēšanā. 
2. Plānot un veikt skolas fasādes remontu un mansarda izbūvi.  

 
 
3.6. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Iestādes resursi” 
3.6.1 IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Skolā ir atsevišķas telpas sociālajam 
pedagogam, skolotājam - karjeras konsultantam un māsai. Sporta programmu realizē modernā pilsētas sporta hallē, kas atrodas 3 minūšu 
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gājienā no skolas. Materiāltehniskie līdzekļi ir daudzveidīgi, moderni, droši lietošanā, gandrīz vienmēr ir darba kārtībā, tiek savlaicīgi remontēti 
un plānveidīgi atjaunoti. Tehnisko resursu pielietojums ir efektīvs, jo 97% skolotāju ikdienā izmanto datortehniku gan mācību stundu 
sagatavošanai, gan mācību procesā un 92% skolēnu atzīst, ka skolotāju mācīšanas metodes ir mūsdienīgas (tiek izmantoti datori, interaktīvā 
tāfele, interneta uzziņas avoti, dokumentu kameras, balsošanas pultis). Skolas telpas, iekārtas u.c. resursi tiek izmantoti interešu izglītības 
programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai, rīkošanai gan skolas, gan pilsētas mērogā.  
Telpu izmantojums ir racionāls, atbilst mācību procesa prasībām un katra mācību priekšmeta specifikai. Skolā ir skaidras norādes par telpām 
un to atrašanās vietu, atbildīgo personu. Ir noteikta bibliotēkas, datorklašu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanas kārtība. Direktora 
vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā veic materiāltehnisko resursu uzskaiti un regulāru inventarizāciju, pārraudzību. 
Ir iekārtotas 2 datorklases un 1 datorizēts fizikas kabinets. Skolai pieslēgts optiskais internets. Visos kabinetos atrodas skolotāja dators ar 
interneta pieslēgumu, aktu zāle aprīkota ar prezentācijas, apgaismošanas un apskaņošanas tehniku. Visā skolā pieejams bezvadu interneta 
pieejas punkts skolēniem. 19 kabinetos uzstādīti stacionāri datorprojektori, 6 interaktīvās tāfeles. Bibliotekāre regulāri konsultē pedagogus un 
izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu.  
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības 

1. Regulāri analizēt un plānot mācību līdzekļu lietderīgu un mērķtiecīgu izmantošanu un nodrošināšanu. 
2. Sadarbojoties ar pašvaldību turpināt plānot skolas jumta izbūvi un mācību telpu palielināšanu un modernizāciju. 
 
 

3.6.2. PERSONĀLRESURSI 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību. Skolā strādā sociālais 
pedagogs, skolotājs- karjeras konsultants un datortīkla administrators. Skolas personāla sastāva izmaiņas un nepieciešamā profesionālā 
pilnveide tiek plānota. Ģimnāzijā strādā 79 % skolotāju ar augstāko pedagoģisko izglītību, 96% skolotāju ir augstākā izglītība, tai skaitā 54% 
– maģistri, 6%- studē maģistrantūrā, viens studē doktorantūrā, divi skolotāji pašreiz iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 1 pedagogs iegūst 
papildus kvalifikāciju radniecīgā mācību priekšmetā augstākā izglītības pakāpē. Trīs pedagogi ir skolas absolventi. Skolotāji aktīvi piedalās 
ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs- 4 skolotāji ir grāmatu autori, 10- lektori skolotāju tālākizglītības kursos, 5-bilingvālās izglītības 
multiplikatori, 8- IZM ārštata metodiķi, 2 - pilsētas metodisko apvienību vadītāji. Skola aktīvi sadarbojas ar RPIVA un LLU, nodrošinot prakšu 
vietas pedagoģijas studentiem, kā arī ar augstskolu mācībspēkiem sniedzot atgriezenisko informāciju par jauno pedagogu sagatavotību. 98% 
skolotāju ir apliecinājumi par tālākizglītību 36 un vairāk stundu apjomā, vairāki turpina studijas augstskolās. Tālākizglītības projekta ietvaros 
lielākā daļa skolotāju papildinājuši savas angļu valodas zināšanas, iegūsto B1 vai B2 līmeni. Katedru sēdēs skolotāji sniedz pārskatus par 
apmeklēto kursu saturu un efektivitāti. Kopš 2012.gada skola sadarbojas ar Iespējamo misiju jaunu pedagogu piesaistē un tālākizglītībā. 
Pedagoga darba kvalitātes vērtējums ir izvirzīts kā viens no skolas darba kvalitātes kritērijiem. Skolotāji regulāri veic pašvērtēšanu un skolā 
darbojas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija. Pedagogi regulāri iesaistās dažādos izglītojošos pasākumos 
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Latvijā un ārzemēs un iegūst stipendijas dalībai starptautiskos izglītojošos projektos. 2013.gada martā skolotāja Margita Jirgensone un Endijs 
Rožkalns piedalās starptautiskā skolotāju Itālijas-Latvijas-Grieķijas Inovāciju pārneses projekta  „Do-Re-Mat” apmācībās Boloņā. 2013.gadā 
29.07.-03.08. skolotāja Ludmila Pāne piedalījās starptautiskajā vācu valodas skolotāju kongresā Bozenā (Itālijā) un referēja par tēmu „Mācīt 
un mācīties nozīmē komunicēt”. Skolotāja dalījās savā mācību stundas veidošanas pieredzē. 2011.gada maijā skolotājas Dace Lejēja un 
Ilona Sprice tika izvirzītas pārstāvēt Latviju „Landesakademie of Bad Wildbad”  Vācijā un piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā „Young 
peoples practices of new media”. Visi skolotāji izstrādā profesionālus metodiskos materiālus savām mācību stundām. 97% skolotāju atzīst, 
ka skolas vadība mudina skolotājus dažādām aktivitātēm (projektiem, pasākumiem, jaunu metožu ieviešanai u.c.) un atbalsta radošas 
iniciatīvas. 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības 

1. Turpināt sadarbību ar Iespējamo misiju jaunu ieinteresētu profesionālo kadru piesaistīšanā. 
2. Motivēt skolotājus augstākas pedagoga darba kvalitātes pakāpes ieguvei. 

 
 
3.7. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” 
3.7.1 IESTĀDES DARBA PAŠVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
Līmeņa apraksts 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas darbs izglītības procesa vērtēšanā tiek plānots sistemātiski un mērķtiecīgi visam mācību gadam, paredzot 
galvenās un svarīgākās prioritātes katrā jomā, vienojoties par atbildīgām personām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. 
Gandrīz visi skolotāji pauž viedokli, ka vadība izvirza personālam pietiekami augstas un pamatotas prasības. 96% skolotāju atzīst, ka kopā 
ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem tiek analizēts skolas darbs un izvirzītas turpmākās attīstības prioritātes. Vērtēšanas procesā izmanto 
daudzveidīgas metodes, iegūstot informāciju no sarunām ar katedru vadītājiem, stundu vērojumiem, skolēnu, pedagogu  un vecāku aptaujām, 
tādēļ vērtējums ir objektīvs un pamatots. Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā. 
97% skolotāju atzīst, ka skolas vadība rosina regulārai pašvērtēšanai, un viņi iesaistās pašvērtēšanas procesā. Skolā ir attīstībai un pārmaiņu 
ieviešanai labvēlīga sadarbības vide. Skolas darba izvērtēšanā iesaistītā lielākā daļa skolas kolektīva, iegūtā informācija tiek analizēta vadības 
sēdēs, metodiskās padomes sēdēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un ģimnāzijas padomē. Izanalizējot iegūto informāciju, tiek plānots katra 
nākamā mācību gada darbs, izvirzītas prioritātes un apzinātas iespējas trūkumu novēršanai. Lielākā daļa skolotāju izsaka konstruktīvus 
ierosinājumus trūkumu apzināšanai un novēršanai, kopīgai skolas darba uzlabošanai. Plānojot savu darbu, 97% skolotāju ņem vērā skolas 
izvirzītās prioritātes un nepieciešamos uzlabojumus, apzina iespējas trūkumu novēršanai. 
 
Vērtējums ar līmeni: 3 (labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Turpināt piedalīties Eurofortis izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas GOA izstrādes un testēšanas programmā.  
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3.7.2. IESTĀDES VADĪBAS DARBS UN PERSONĀLA PĀRVALDĪBA 
Līmeņa apraksts 
Skolā ir visa nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un sistemātiski tiek grozīta 
atbilstoši likumu un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Skolas dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Katru gadu ar 
Jelgavas zonālo valsts arhīvu tiek saskaņoti lietu apraksti, iesniegta vēsturiskā izziņa, akti par dokumentu iznīcināšanu. Ikdienas darbā 
nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami katram, elektroniski pieejami skolas lokālajā tīklā vai skolas mājas lapā.  
Ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. Vadītāju darba pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir precīzi noteiktas amatu aprakstos un 
saskaņotas ar darbinieku. Skolēni, viņu vecāki un citas ieinteresētas personas ir informētas par skolas vadības atbildības jomām.  
Gandrīz visi skolotāji pauž viedokli, ka skolas vadība efektīvi pieņem lēmumus, spēj objektīvi un argumentēti novērtēt citu darbu, precīzi, 
saprotami un savlaicīgi sniedz informāciju. Visi skolotāji pauž viedokli, ka skolas vadība atbalsta skolotāju tālākizglītību, prot iedvesmot un 
motivēt pārējos sasniegt augstākus rezultātus, skolas vadība attiecībās ir lietišķa un labvēlīga gan pret skolēniem, gan vecākiem, gan 
darbiniekiem. 
Direktorei ir prasme vadīt skolas kolektīvu un veidot vienotu un stipru skolas vadības komandu, nodrošinot tās veiksmīgu darbību. Skolotāju 
deleģēti katedru vadītāji apvienoti metodiskajā padomē, efektīvi plāno darbu, veic viņiem uzticētos pienākumus un nodrošina saikni starp 
pedagogiem  un skolas vadību.  
97% skolotāju atzīst, ka pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot skolotāju kvalifikāciju un pieredzi.  
Skolas vadība ir pieejama un atsaucīga apmeklētājiem. 97% skolotāju uzskata, ka skolas vadībai ir vienāda un godīga attieksme pret visiem 
skolas darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības: 

1. Lai padarītu skolas vadības darbu efektīvāku, optimizēt, izvērtēt un analizēt skolas vadības darba pienākumus, apjomu un funkcijas. 
2. Dažādot sadarbības formas ar Ģimnāzijas padomi, skolas karjeras pasākumu, svētku, izglītojošo pasākumu organizēšanā un skolas 

attīstības plānošanā. 
 
 
3. 7.3. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 
Līmeņa apraksts 
Skolai ir regulāra un rezultatīva sadarbība ar Jelgavas domi. Dome atbalsta skolas interešu izglītības programmu piedāvājumu un sniedz 
finansiālo atbalsta tās realizācijai, uzklausa skolas viedokli un vajadzības skolas telpu un apkārtnes labiekārtošanā un materiāltehniskās 
bāzes pilnveidošanā. Jelgavas Dome novērtē pedagogu un skolēnu sasniegumus, pasniedzot veiksmīgākajiem skolēniem un skolotājiem 
gan stipendijas, gan balvas, gan atzinības rakstus, piedalās skolas pasākumos un mācību procesā.  
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Skola ir aktīva un atvērta inovatīvām sadarbības formām. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas biroju skola realizē daudzveidīgus karjeras 
pasākumus, skolēni iesaistās brīvprātīgajā darbā. Skolai ir ilglaicīga sadarbība ar Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeju, Junior 
Achievement – Latvija organizāciju, Latvijas Sarkanā krusta jauniešu nodaļu. Lai nodrošinātu ikdienas mācību procesa saistību ar reālo dzīvi, 
skola sadarbojas ar dažādām iestādēm un organizācijām, piesaistot lektorus, organizējot uzņēmumu prakses un konferences, piemēram, 
Latvijas komercbankas, Tele2, Vides pārvalde, Valsts arhīvs, muzeji, Zinātņu akadēmija, ASV, Vācijas un Francijas vēstniecības u.c.  
Regulāri skola sadarbojas ar jauniešu apmaiņas organizāciju YFU (Youth for understanding), uzņemot ārzemju skolēnus. Skolā viesojas un 
praktizējas ārzemju studenti praktikanti. 
Pēdējos gados skola ieguvusi finansējumu sekojošos starptautiskos sadarbības projektos: 

 

Skolas dalība starptautiskos sadarbības projektos no 2009. līdz 2013.gadam 

Projekta īstenošanas 
laiks 

Projekta nosaukums Projekta finansēšanas avots Iesaistītās dalībvalstis 

01.08.2013.- 
31.07.2015. 

The baroque period – our shared 
European heritage 

COMENIUS skolu daudzpusējās 
partnerības projekts 

Vācija, Turcija, Austrija, Dānija, 
Francija, Polija, Latvija, Itālija 

01.09.2016.- 
31.08.2018. 

Shearing competencies in 
entrepreneural learning, connectin 
theory with practice 

Erasmus + KA2 Latvija, Igaunija, Īslande, 
Grieķija, Itālija 

2015./2016.m.g. Centrālbaltijas uzņēmējdarbība bez 
robežām 

Interreg Latvija, Igaunija, Somija, 
Zviedrija 

01.02.2015.- 
31.01.2018. 

Central  Baltic Student Enterprises 
without Borders 

Erasmus + KA3  

Jau 26 gadus norit trīspusēja sadarbība- projekti, nometnes, skolēnu un skolotāju apmaiņa ar Kaizerslauternas Alberta Šveicera ģimnāziju 
(Vācija) – Tarvastu ģimnāziju (Igaunija). Kopš 2012.gada notiek skolēnu apmaiņa ar Tbilisi skolu akadēmiju īpaši apdāvinātiem bērniem 
(Gruzija). 
 
Vērtējums ar līmeni: 4 (ļoti labi) 
Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Skolotājus mudināt iesaistīties valsts mēroga un starptautiskos izglītības satura un metodikas pilnveides projektos. 
 
 
 
 
 

 
4.  Citi skolas sasniegumi 
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Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēnu sasniegumi olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajā darbībā 
2015./2016.m.g. 
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Klase Vārds, uzvārds Sasniegumi reģiona, 
valsts, starptautiskās 
mācību priekšmetu 
olimpiādēs                   ( 
I, II, III, vieta un 
Atzinība) 

Sasniegumi Valsts 
skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 
konferencē                                                     
( I, II, III, vieta un Atzinība) 

Sasniegumi valsts un 
starptautiskos konkursos 
atbilstoši izglītības 
iestādes īstenotajai 
izglītības programmai                                                 
( I, II, III, vieta un Atzinība) 

Pedagoga vārds, 
uzvārds 

12.klase Alise Šuliņa Atzinība  valsts vēstures 

22. olimpiādē 

    Gunita Smiltāne 

12.klase Brencis Pēteris 
Eglītis 

1.vieta LU Ģeogrāfijas 

un zemes zinātnes 

fakultātes Egila 

Birznieka "Jauno 

ģeogrāfu skola" 

organizētajā valsts  

ģeoloģijas olimpiādē 

    Ingus Meiliņš 

3.vieta  LU Ģeogrāfijas 
un zemes zinātnes 
fakultātes Egila Birznieka 
"Jauno ģeogrāfu skola" 
organizētajā Latvijas 
40.ģeogrāfijas atklātajā 
olimpiādē  

    Ingus Meiliņš 

11.klase Linda Kamola Atzinība valsts 
ekonomikas 17. 
olimpiādē 

    Inta Jorniņa 

Atzinība Zemgales 
reģionālajā angļu valoda 
olimpiādē  

    Biruta Ķempele 

11.klase Kristers Punculs   II pakāpes diploms Latvijas 
40.skolēnu zinātniskajā 
konferencē (Politoloģijas 
sekcijā) 

  Gunita Smiltāne 
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11.klase Viesturs Liniņš Atzinība valsts 
33.ģeogrāfijas olimpiādē 

  
 

Inta Jorniņa 

3.vieta LU Ģeogrāfijas 
un zemes zinātnes 
fakultātes Egila Birznieka 
"Jauno ģeogrāfu skola" 
organizētajā Latvijas 
40.ģeogrāfijas atklātajā 
olimpiādē  

    

2.vieta LU Ģeogrāfijas 
un zemes zinātnes 
fakultātes Egila Birznieka 
"Jauno ģeogrāfu skola" 
organizētajā valsts  
ģeoloģijas olimpiādē 

    

11.klase Madara Ratniece 3.vieta LU Ģeogrāfijas 
un zemes zinātnes 
fakultātes Egila Birznieka 
"Jauno ģeogrāfu skola" 
organizētajā valsts  
ģeoloģijas olimpiādē 

    Inta Jorniņa 

11.klase Ieva Uzāne Atzinība Zemgales 
reģionālajā angļu valoda 
olimpiādē  

    Biruta Ķempele 

10.klase Margarita Anškina   III pakāpes diploms Latvijas 
40.skolēnu zinātniskajā 

konferencē (Ekonomikas 
sekcijā) 

  Inta Jorniņa 

    1.vieta Latvijas vācu valodas 
skolotāju asociācijas 
organizētajā  videofilmu 
konkursā  "Mans mīļākais 
vācu ražojums" 

Dzintra Aploka 
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10.klase Jānis Ēriks Grūtups   III.pakāpes diploms 
40.skolēnu zinātniskajā 

konferencē (Socioloģijas 
sekcijā) 

  Inta Jorniņa 

10.klase Silvija Mītniece     1.vieta Latvijas vācu valodas 
skolotāju asociācijas 
organizētajā  videofilmu 
konkursā  "Mans mīļākais 
vācu ražojums" 

Dzintra Aploka 

1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Baiba Āboltiņa 

10.klase Matīss Ozols   III.pakāpes diploms Latvijas 
40.skolēnu zinātniskajā 

konferencē  (Socioloģijas 
sekcijā) 

  Inta Jorniņa 

1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Baiba Āboltiņa 

10.klase Sintija Turkopole   III pakāpes diploms Latvijas 
40.skolēnu zinātniskajā 

konferencē (Ekonomikas 
sekcijā) 

  Inta Jorniņa 

    1.vieta Latvijas vācu valodas 
skolotāju asociācijas 
organizētajā  videofilmu 
konkursā  "Mans mīļākais 
vācu ražojums" 

Dzintra Aploka 



Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pašnovērtējums 

2016.gads       
47 

10.klase Krista Gaisa 1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Anita Indāre 

10.klase Mārtiņš Robežnieks 3.vieta  valsts 
33.ģeogrāfijas olimpiādē 

    Inta Jorniņa 

1.vieta LU Ģeogrāfijas 

un zemes zinātnes 

fakultātes Egila 

Birznieka "Jauno 

ģeogrāfu skola" 

organizētajā valsts  

ģeoloģijas olimpiādē 

    Inta Jorniņa 

1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Inta Jorniņa 

10.klase Aivars Šaicāns 1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Anita Indāre 

9.klase Egils Kalns Atzinība Zemgales 
novada 15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē 

    Anita Indāre 

9.klase Lāsma Mazūre Atzinība atklātajā vācu 
valodas olimpiādē 

  
 

Ludmila Pāne 

9.klase Kristīne Krastiņa Atzinība atklātajā vācu 
valodas olimpiādē 

    Maruta Gāle 

9.klase Rūta Čaklā 3.vieta atklātajā vācu 
valodas olimpiādē 

    Maruta Gāle 

9.klase Diāna Leskavniece Atzinība atklātajā angļu 
valodas olimpiādē 

    Ritma Tīrumniece 
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9.klase Dāvis Stepanovs Atzinība atklātajā angļu 
valodas olimpiādē 

    Ritma Tīrumniece 

8.klase Sandis Maigonis 3.vieta Zemgales novada 
15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē 

    Margita Jirgensone 

8.klase Ieva Sorokina-
Ozola 

Atzinība Zemgales 
novada 15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē. 

    Margita Jirgensone 

7.klase Artis Fiļs Atzinība Zemgales 
novada 15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē 

    Anita Indāre 

7.klase Izolde Helma 
Gūtmane 

2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Margita Jirgensone 

7.klase Niks Murāns 3.vieta Zemgales novada 
15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē 

    Anita Indāre 

2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -2015 

    

7.klase Roberts Ralfs 
Vārslavs 

2.vieta Zemgales novada 
15. atklātajā 
matemātikas olimpiādē 

    Anita Indāre 

2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -2015 

    

7.klase Edijs Kristaps 2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 

"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Anita Indāre 

7.klase Edgars Mačuks 2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 

    Antonija Rudzīte 
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"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

7.klase Jasons Ernests 
Mazkalniņš 

2.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 
"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Anita Indāre 

11.klase Ieva Laila Kalniņa   1.vieta LU Ģeogrāfijas un 
zemes zinātnes fakultātes 
Egila Birznieka "Jauno 
ģeogrāfu skola" organizētajā 
zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā 

  Inta Jorniņa 

11.klase Katrīna Sakalauska   1.vieta LU Ģeogrāfijas un 
zemes zinātnes fakultātes 

Egila Birznieka "Jauno 
ģeogrāfu skola" organizētajā 
zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā 

  Inta Jorniņa 

11.klase Zanda Jākobsone   1.vieta LU Sociālo zinātņu 
fakultātes rīkotajā skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā politikas zinātnē 

  Gunita Smiltāne 

9.klase Vitnija Vilciņa III pakāpes diploms 
valsts 12.atklātajā 

mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē  

    Ieva Hofmane 

8.klase Karina Annika 
Muller 

1.vieta Zemgales 
raģiona 46.vācu valodas 

olimpiādē 

    Maruta Gāle 
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10.klase Klinta Madara 
Greiliha 

1.vieta Latvijas komandu 
matemātikas olimpiādē 

"ATVĒRTĀ KOPA -
2015" 

    Anita Indāre 

8.klase Ieva Sorokina-
Ozola 

atzinība Zemgales 
reģiona 46.vācu valodas 

olimpiādē 

    Ludmila Pāne 

 
 
2016. gada 26. augustā  
Direktore         Ilze Vilkārse 
 


